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Αγαπητοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς/κηδεμόνες,  

 

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας, και αφού παρευρεθήκαμε στους χώρους 

του 26ου και 29ου Δ.Σ. Αχαρνών, η επίσκεψη μας αποδείχτηκε μια ξεχωριστή εμπειρία. Το 

περιβάλλον που έχετε δημιουργήσει στα σχολείο σας είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς  

από εσάς τους δασκάλους και τις οικογένειές σας. Κατά την περιήγησή μας στους χώρους 

των σχολείων και τις τάξεις σας, είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσαμε τα αποτελέσματα των 

ομαδικών σας εργασιών, τη χαρά να συζητήσουμε μαζί σας και να μας μεταφέρετε σε έναν 

κόσμο που ονειρεύεται, συνεργάζεται, δημιουργεί και καταφέρνει να χτίσει πάνω στην 

γνώση, την επιστήμη και την τέχνη μέσα από εφευρέσεις, ζωγραφιές, βίντεο και κείμενα 

που είναι σημαντικά όχι μόνο για το σχολείο αλλά και για την κοινωνία γενικότερα. 

Παρατηρήσαμε με μεγάλη προσοχή τα τόσο όμορφα και ενδιαφέρονται έργα  που εκθέτετε 

στους διαδρόμους και μαζί σας προβληματιστήκαμε για το πώς το σχολείο μπορεί να είναι 

όλο και καλύτερο για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς αλλά και την 

κοινωνία που το περιβάλλει. Η καινοτομία που αντικατοπτρίζεται στην εικόνα που δείχνουν 

τα σχολεία σας και η θετική επίδραση που αυτή έχει στην κοινωνία είναι ορατή στο 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο στέκεται δίπλα στις ανάγκες σας.   

Η επικοινωνία που έχετε αναπτύξει με άλλα σχολεία, είναι πολύ σημαντική, καθώς 

στόχος του Προγράμματος Ζ.Ε.Π. είναι η ένταξη των σχολείων σε ένα δίκτυο επικοινωνίας, η 

αλληλεπίδραση μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών και τοπικής κοινωνίας για την 

ανάπτυξη δράσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις αναζητήσεις τους. Ήταν 

μεγάλη μας χαρά που συναντηθήκαμε και ανταλλάξαμε απόψεις με το σύλλογο γονέων και 

κηδεμόνων, ο οποίος συμμετέχει με τις δράσεις του στη σχολική καθημερινότητα και 

ταυτόχρονα συμβάλλει στην προώθηση του γενικότερου θετικού κλίματος του σχολείου.  

Η συμβολή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική στη δημιουργία ενός Δημόσιου Σχολείου 

συνυφασμένου με πρακτικές που προωθούν τη δημιουργικότητα των μαθητών, το άνοιγμά 

προς την κοινωνία και τη στενότερη και εποικοδομητική  συνεργασία με φορείς και 

ανθρώπους που προάγουν τη γνώση και την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και σας καλούμε να συνεχίσετε με τον 

ίδιο ζήλο τις προσπάθειές σας για ένα σχολείο της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και της 

συλλογικότητας. 
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